ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 29 D’ABRIL
DE 2010.- NÚMERO 4:

ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sr. JOSEP R. MASCARILLA ARNÓ
Sra. ROSA CARME BOSCH MAYENCH
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sr. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sr. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
Sra. CAROL MANCHÓ LAGUNAS

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen; s’inicia,
doncs, la sessió plenària a l’Auditori del Centre Cultural com a seu provisional,
d’acord a l’ordre de les propostes que es detallaran.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, excusa l’absència de la
regidora del seu grup na Teresa Olmo Vilà per estar malalta.
Així doncs, per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de l’acta de Ple, de data 15 d’abril de
2010
En relació a aquest punt, i després que el Sr. Alcalde demani si hi ha alguna
esmena a l’acta i constatant-se que no n’hi ha cap, se sotmet a votació restant
aprovada pels vots a favor dels 10 regidors dels grups de CiU i del PSC, i els 2
vots en contra dels regidors d’IPA-FPM.

2.- Contractació per procediment negociat d'una
pòlissa de tresoreria
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que properament finalitzarà la pòlissa existent, convocada per acord del
Ple, de data 23 de juliol de 2008.
Vista la necessitat de coordinar la desperiodificació existent entre els ingressos
encara no realitzats del pressupost actual respecte a les despeses que cal
abonar d’aquest, es veu del tot necessari acudir a la concertació d’una pòlissa
de Tresoreria, d’acord amb les possibilitats que estableix l’article 49 i preceptes
concordants de la Llei d’Hisendes Locals.
Examinat el procediment incoat per concertar una operació de Tresoreria i
trobat conforme, en relació amb l’informe de l’interventor i vistos els articles 52 i
53 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 39/88, de 28 de desembre, es
proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer: Concertar, amb una entitat bancària, un crèdit a curt termini de
645.000 € euros, per la seva cancel·lació en el termini màxim de 12 mesos en
les següents condicions:
Termini:
Interès:
Revisió:
Liquidació Interessos:
Com. Obertura:
Com. Indisp:
Com. Estudi:
Canc. Anticipada:
Intervenció:

12 mesos
Euribor + (.......)
Trimestral
Trimestral
0
0
0
0
Secretari de l’Ajuntament

Segon: Sol·licitar diferents ofertes a diferents entitats per a la concertació
mitjançant procediment negociat sense publicitat d’aquest crèdit, delegant en la
Junta de Govern la seva adjudicació.
Tercer: Facultar el Sr. Alcalde per que en nom i representació de l’Ajuntament
formalitzi els documents precisos”.
En la fase de deliberació es fa constar el vot en contra dels grups del PSC i
d’IPA-FPM. El Sr. Alcalde manifesta que es tracta de fer una bestreta de diners

a caixa, a fi de poder abonar al contractista el 30% de les subvencions del
PLAN E de Madrid, que no es rebrà fins que l’Ajuntament no hagi efectuat el
pagament d’aquest darrer percentatge.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i els 5 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

3.- Acord de donar d’alta en l’inventari prèvia la seva
immatriculació de dues noves finques cadastrades a
nom de l’Ajuntament
Es dóna lectura a la següent proposta:
“El Cadastre de Rústica desde fa molt temps assigna a l’Ajuntament la titularitat
d’un nombre determinat de parcel.les; les quals no es troben immatriculades al
Registre de la Propietat.
La llei de Règim local catalana i Reglament de béns obliguen a l’Ajuntament a
incorporar successivament aquestes finques rústiques a l’Inventari Municipal i
al Registre de la Propietat.
En compliment del manament legal s’ha procedit sobre el terreny a pendre les
dades necessàries per a causar alta a l’Inventari de Béns Municipal i a
immatricular al Registre de la Propietat d’un determinat número de finques que
es corresponen exactament amb la parcel·la i polígon.
Per tot l’exposat es proposa adoptar el següent:
Primer: Aprovar l’alta a l’Inventari Municipal de Béns i immatricular en el
Registre de la Propietat les finques identificades en el Cadastre de Rústica pel
seu número de polígon i parcel·la, següents:
Polígon núm.
6

Parcel·la
9049, 1

Segon: Aprovar la descripció de les esmentades finques:
FINCA Núm. 1
RÚSTICA: Peça de terra de regadiu, de superfície tres coma zero cinc-cents
noranta-quatre hectàrees (3,0594 Has) al terme municipal d’Almacelles, partida
Bassa La Gralla, que llinda al Nord amb Pablo Ribera Guirol mitjançant límit de
terme municipal amb Altorricó, al Sud amb Francisco Javier Alcobé Hernandez i

el desaigüe de La Clamor, a l’Est amb camí municipal i a l’Oest amb Eduardo
Pampols Giribet.
Per error consta al Catastre com a be de domini públic, quan en realitat es
patrimoni.
Polígon 6 parcel·la 9049
Referència cadastral: 25019A006090490000ZI
FINCA Núm. 2
RÚSTICA: Peça de terra de regadiu, de superfície tres coma sis mil vuit-cents
vint-i-cinc hectàrees (3,6825 Has) al terme municipal d’Almacelles, partida
Bassa La Gralla, que llinda al Nord amb Pedro Morera Cardi, mitjançant limit de
terme municipal amb Altorricó, al Sud amb terrenys de l’Ajuntament mitjançant
la via del ferrocarril i desaigüe de La Clamor, a l’Est amb el desaigue de la
Clamor i a l’Oest amb terrenys de l’Ajuntament i terme d’Altorricó
Polígon 6 parcel·la 1
Referència cadastral: 25019A006000010000ZU”.
En la fase de deliberació, el portaveu del grup del PSC, Sr. Francesc Torres,
pregunta si ja s’ha parlat amb els possibles ocupants d’aquestes finques. El Sr.
Secretari contesta que el lletrat que ha preparat l’expedient s’ha entrevistat amb
tots ells i els ha demanat que presentin les escriptures pertinents. D’altra
banda, l’Ajuntament té cadastrades les finques i en el procés d’inscripció en el
Registre de la Propietat hi ha una fase d’informació pública.
El Sr. Alcalde considera que el tràmit és correcte i que s’ha fet el que calia amb
els possibles ocupants de les finques.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada amb els 9 vots a favor
dels regidors de CiU i d’IPA-FPM, i les 3 abstencions dels regidors del PSC.

4.- Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa pel servei de l’Escola de
Música Municipal. Ordenança fiscal núm. 33
Es dóna lectura a la següent proposta:
“De cara a fixar la taxa per al servei de l’Escola de Música municipal
d’Almacelles per al proper curs 2010-2011 els preus no s’han variat respecte al
curs passat i es proposa afegir els serveis següents:

HORES
SETMANA
30 minuts
45 minuts
1 hora

CAMBRA
O
ORQUESTRA

17,45€

FANFARRIA

30€
38€
44€

Vist el que disposa l’ article 15 del Decret legislatiu 2 / 2004 de 5 de març ès
per això que es proposa als reunits:
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.33 que
regula els ensenyaments de l’Escola de Música, quedant fixades les noves
tarifes tal com segueix:
TAXA PELS ENSENYAMENTS DE L’ ESCOLA DE MÚSICA
Article 1. Naturalesa, Objecte i Fonament.
En ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local i, específicament l’article 57 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27,
d’aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per a la prestació del servei
d’ensenyaments de l’Escola de Música.
Article 2. Fet imposable i subjectes passius.
1. El fet imposable de la taxa el constitueix el servei desenvolupat a l’Escola de
Música per l’aprenentatge musical corresponent. L’obligació de contribuir
comença en el moment de presentar la sol.licitud de matrícula corresponent.
2. Subjectes Passius. Tenen la condició de subjectes passius i estan obligats al
pagament:
a)

Els beneficiaris del servei que regula aquesta taxa o bé els seus
representants legals.
b)
Les agrupacions, les associacions o les entitats, tant les públiques com
les privades, que rebin els serveis objecte d’aquesta taxa.
Article 3. Quota Tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà
d’acord amb la tarifa que conté l’article següent.

Article 4. Tarifa.
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura de la següent manera:
ESCOLA DE MÚSICA
Matrícula curs :
HORES SETMANA

15 minuts
30 minuts
45 minuts
1 hora
1h 15 min
1h 30 min
1h 45 min
2 hores
3 hores
PP0
LLENG. MSC 45 min
PP1
LLENG. MSC 1,3h
PP2
LLENG. MSC+
CORAL 1,3h+30’
P.1
LLENG MCAL 1,30h
CORAL 30m
P.2
LLENG MCAL 1,30h
CORAL 30m
C.I. 30m
1r GRAU
ELEMENTAL
LLENG MCAL 2h
CORAL 30m
C.I. 30m
2n, 3r, 4t GRAU
ELEMENTAL
LLENG MCAL 2h
CORAL 45m
C.I. 30m
2n, 3r, 4t GRAU
ELEMENTAL
LLENG MCAL 2h
CORAL 45m
GRAU MITJÀ
LLENG MCAL 2h

LLENG.
MUSIC.
GRUP

12,00€
14,20€
16,45€
17,50€
20,80€
21,85€
22,95€
30,70€
12,60€
25,15€
29,45€

26,30€

35,05€

37,20€

38,25€

29,50€

22,95€

12,70 €
LLENG.
MUSIC.
INDIV.

28,45€
35,05€
41,40€
48,05€
53,55€
59,00€
65,60€

INSTR.
MUSIC.
INDIV.
AMB
LLENG.
MCAL .
28,45€
35,05€
41,40€
48,05€
53,55€
59,00€
65,60€

INSTR.
MUSIC.
INDIV.
SENSE
LLENG.
MCAL.
30,80€
38,20€
44,70€

CONJUNT
INSTRUM.

8,75€
13,10€

CANT
CORAL

5,50€
6,55€
7,60€

CAMBRA
O
ORQUES
TRA

3,20€
8,75€
13,10€
17,45€

FANFARRIA

30€
38€
44€

Article 5. Normes d’aplicació
Els drets de matrícula es paguen en el moment de formalitzar la matrícula. El
pagament d’aquesta taxa s’efectuarà pels interessats contra rebut que expedirà
l’encarregat de la recaptació.
Article 6. Infraccions i Sancions.
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributaries i de les sancions
corresponents, s’ha d’aplicar el que disposen els articles 181 i següents de la
llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i les disposicions que la
complementen i despleguen.
DISPOCICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de setembre
de 2010 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
Segon: Exposar al públic l’expedient per edictes en el BOP i taules en el
termini d’un mes a fi que es puguin presentar al·legacions, restant aprovat
definitivament si se certifica la seva inexistència.
Tercer: Que es publiqui íntegrament la modificació en el BOP. Taulers una
vegada aprovada definitivament”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors del grup de CiU i les 5 abstencions dels regidors del PSC i d’IPAFPM.

5- Aprovació inicial de la Modificació de l’ordenança
Fiscal reguladora de la taxa pel servei de la Llar
d’Infants Municipal Vensi
Es dóna lectura a la següent proposta:
“De cara a fixar la taxa per al servei de la Llar d’Infants Municipal d’Almacelles
pel proper curs 2010-2011 s’han modificat els horaris i s’ha aplicat una mateixa
quota. Els preus dels horaris extraescolars tan per fixes com per esporàdics
s’han mantingut. S’ha disminuït el preu del menjador.
Vist el que disposa l’ article 15 del Decret legislatiu 2 / 2004 de 5 de març ès
per això que es proposa als reunits:

Primer : Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.34 que
regula l’ensenyament de la Llar d’Infants Municipal d’Almacelles, quedant
fixades les noves tarifes tal com segueix:
Article 3. Quota Tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà
d’acord amb la tarifa que conté l’article següent.
Article 4. Tarifa.
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura de la següent manera:
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL D’ALMACELLES

DESPESES INSCRIPCIO

EUROS
120,00

ESCOLARITZACIÓ:
DESPESES OPCIO A ( Horari: 8h a 12h i 15h a 17h)
DESPESES OPCIO B ( Horari: 9h a 13h i 15h a 17h)

Euros/mes
120,00
120,00

HORARI EXTRAESCOLAR (FIXE) :
De 8h a 9h o de 17h a 18h
De 12h a 13h
1/2 hora

Euros/mes
25,40
25,40
15,25

HORARI EXTRAESCOLAR ( DIES ESPORADICS) :
1 hora
-1/2 hora

Euros/dia
6,10
3,05

MENJADOR: ( Horari: 12h a 15h)
Preus:
Menjador Fixes
Menjador no Fixes
Nadons Fixes amb menjar de casa
Nadons No Fixes amb menjar de casa

Euros/dia
5,50
5,70
4,10
4,30

DESPESES DEVOLUCIÓ REBUTS :
Despeses de devolució de rebuts

10,00

DISPOSICIÓ FINAL
1.- Aquesta ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de
setembre de 2010 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació.
Segon: Exposar al public l’expedient en el temini de 30 dies a fi que es puguin
presentar al·legacions, restant aprovat definitivament si se certifica la seva
inexistència.
Tercer: Que es publiqui íntegrament la modificació en el BOP i en els taulers
una vegada aprovada definitivament”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta si s’ha parlat amb
l’AMPA, contestant el Sr. Alcalde que sí, que s’ha efectuat un seguit de
converses amb ells, destacant que el que s’ha fet ha estat ampliar el servei que
es duia fins ara, mantenint el mateix preu, alhora que s’ha reduit el preu pel
servei de menjador. Tot això és fruit de la millora del servei en general, sempre
pensant en reduir el cost que els suposa als pares.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 5 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

6.- Declaració d’utilitat pública i de la necessitat
d’ocupació i aprovació definitiva de la relació de
propietaris de béns i drets en l’expedient per a
l’expropiació forçosa de les finques afectades per
l’obra del projecte d’Electrificació de la Unitat
d’Actuació núm. 8 (fase 2)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el Ple, de data 18 d’abril de 2010, es va aprovar I’inici de l’expedient
per a l’expropiació forçosa de la finca afectada per l’obra del projecte
d’Electrificació de la Unitat d’Actuació núm. 8 (fases 1 i 2) i la relació de
propietaris béns i drets per a l’execucio que és d’urbanització complementària
del de la urbanització de la UA-8.

Atès que es va exposar al públic l’expedient en el BOP, de data 1 d’abril de
2010, núm. 45 i s’ha notificat als propietaris, sense al·legacions dins de termini
acabat el 19 d’abril de 2010.
Atès que existeix partida pressupostària per a les obres i expropiació a
repercutir en la reparcel·lació de la UA-8.
És per això que es procedeix a formular l’esmentada relació definitiva i a
detallar els seus propietaris tal com consta en l’annex i, en definitiva, es
proposa:
Primer: Declarar d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets
afectats i aprovar definitivament la relació de finques, propietaris, béns i drets
per a l’execució del projecte d’Electrificació de la Unitat d’Actuació núm. 8 del
sòl urbà tal com consta en l’annex de la proposta. Aquesta relació és la mateixa
que la inicialment aprovada .
Segon: Notificar-ho als propietaris i publicació en el BOP i en un dels diaris de
més circulació i taulers, a fi que es puguin presentar recurs de reposició contra
aquest acord.
Tercer: Declarar iniciat l’expedient per a la declaració del preu just per mutu
acord notificant als propietaris a fi de que en un termni de 20 dies formulin el
preu del bens i drets expropiats per intentar el mutu acord en el preu, segons
l’article 24, de la Llei d’expropiació forçosa, segons el preu que consta en el
projecte o fixi la Junta de Govern, que podrà finalitzar l’expedient”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 5 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

7.- Compte de la incorporació de crèdits del pressupost
de 2009 al pressupost de 2010
Es dóna compte de la següent resolució de l’alcaldia dictada en aplicació de les
bases d’execució del pressupost:
“DECRET 76/2010
JOSEP IBARZ GILART, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret d’Alcaldia:
És necessari procedir a incorporar a l’exercici 2010 els romanents de crèdit de 2009 d’acord
amb el que disposa als articles 47 i 48 RD 500/1990, de 20 d’abril i en l’article 182 del Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

D’acord amb el previst a les Bases d’Execució del Pressupost General de 2009, l’aprovació
d’aquest tipus de modificació de crèdit correspon a l’Alcalde.
Per tot l’esmentat anteriorment considero oportú l’aprovació de la següent modificació per
incorporació de romanents de crèdit a l’estat de despeses del Pressupost vigent.
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT
Despesa a finançar:
Partida

Nom

121-62500
313-13100
313-16000
313-62206
432-62203
511-60120
511-60123
511-60125
511-61105
511-61106

Mobiliari i enseres
Altres Remuneracions Personal Laboral Temporal
Seguretat Social
Centre de dia per a gent gran
Casa Clara Rehabilitació
Urb. UA8
Urb. Rambla Generalitat
Urb. Sector 8
Supressió Barreres Arquitectòniques C/ del Carme
Urb. i Millora C/Major, Merce i Plaça de la Vila

TOTAL DESPESA A FINANÇAR

Proposta
d’increment
2.213,28
6.325,54
1.201,59
435.083,49
4.328,22
505.097,58
123.432,99
22.987,84
12.410,00
349.142,05
1.462.222,58

Finançament que es proposa:
Partida

Nom

870.02
870.02

Romanent de tresoreria (per a despeses generals)
Romanent de tresoreria (Ingressos afectats)
TOTAL FINANÇAMENT

Import
60.087,96
1.402.134,62
1.462.222,58

Per part de la Interventora s’ha emès informe favorable.
RESOLC:
Primer: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit (Incorporació de romanents de
crèdit)”.

Tot el qual es posa en coneixement dels regidors.

8.- Assumptes d’urgència
No se’n presenta cap.

9.- Precs i preguntes

El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que en
l’obra de millora de la plaça de la Vila, carrer Major i de la Mercè, s’ha perdut
l’oportunitat de fer un gran col·lector que desguassi les aigües provinents del
carrer del Nord.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, voldria fer el prec en el
sentit que es tingués en compte l’arranjament del camí del Pas de la Rosa.
Prega, també, que ja que s’ha concedit la Creu de Sant Jordi a l’almacellenca
Maria Tersa i Miralles per la seva dilatada carrera com a periodista radiofònica,
es procedeixi a felicitar-la en nom de tota la Corporació i es proposa que se li
dediqui un carrer, convocant alguna mena de premi en record de la
guardonada.
Dins la fase de preguntes, el mateix regidor i portaveu del PSC, demana al Sr.
Alcalde que exposi quin ha estat el contingut de la sentència en la què s’estima
la petició del titular d’una discoteca de la població, a la què l’Ajuntament li havia
reduit l’horari de tancament.
En segon lloc, voldria saber que -arran d’una visita privada del Sr. Alcalde a
París- en quina condició el varen acompanyar el regidor Sr. Josep Gòdia i el Sr.
Francesc Bisart.
El Sr. Alcalde vol contestar les següents preguntes formulades:
Pel que fa a l’arranjament del camí del Pas de la Rosa manifesta que ja s’han
fet els treballs de millora demanats.
En relació a l’anul·lació de la reducció de l’horari de la discoteca Carpe Diem
que es desprén a la sentència, considera el Sr. Alcalde que la reducció de
l’horari de tancament que es va aplicar des de l’Ajuntament va ser en resposta
a la petició dels veïns de la zona, a fi d’evitar els sorolls i les molèsties que es
produïren pel carrer durant els dies que es va obrir. Tot i això, el Sr. Alcalde diu
que no recorrerà la sentència i que malgrat el que disposa la sentència, si hi ha
queixes un altre cop en el moment de reobrir la discoteca, es podrà reduir
novament l’horari de tancament. Afegeix el Sr. Alcalde que, en aquest sentit,
l’esmentada discoteca ja fa dos anys que podia haver obert les seves portes si
hagués volgut i no ho ha fet.
Respecte a la pregunta sobre el seu viatge a París, manifesta que ha estat de
caire privat i amb les despeses abonades íntegrament per cadascun dels que hi
van anar, fet que no passa quan els viatges els fan membres del Consell
Comarcal o l’alcalde de Lleida. Sobre en qualitat de què hi van anar els altres

dos acompanyants que hi van anar cal especificar que un d’ells va anar en
qualitat de regidor i l’altre com a President del Sindicat de Regs i extinent
d’Alcalde en la proppassada legislatura, alhora que persona sensible en
qüestions de patrimoni. Assenyala, finalment, que ha tingut la possibilitat de
parlar amb dos secretaris d’Estat del govern francès i s’han tractat assumptes
d’interès que beneficien a la nostra vila.
Finalment, en resposta a la pregunta del regidor d’IPA-FPM, el Sr. Alcalde li
contesta que aquest prec hagués estat més útil si l’hagués formulat abans de
començar les obres i no ara que estan acabades. De tota manera, el Sr.
Alcalde manifesta que en les obres de la plaça, del carrer Major i de la Mercè
es fan tots els serveis nous i que en la part central del vial s’ha fet un nou
col·lector, precisament per recollir les aigües pluvials i fer la separació d’aigües
necessària. També li recorda el Sr. Alcalde, que la seva administració ha fet
una obra important per evitar que les aigües pluvials del tossal de les Santes
Creus segueixin baixant carrer avall com fins ara fins arribar al carrer Major.
Ara, s’han canalitzat degudament, de tal manera que les aigües pluvials que es
recullen del tossal van a parar al col·lector d’aigües pluvials que s’ha fet al
carrer de Pitàgores.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 21,20 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’Alcalde

El Secretari Accidental

